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Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/200829 

Zaaknummer: JBOE07002 

Datum:  

Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot het 

opleggen van een boete aan [   ] wegens overtreding van artikel 11.7 van de 

Telecommunicatiewet (spamverbod). 

1 Inleiding 

1.1 Dit besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het 

college) is gebaseerd op artikel 15.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw). De in 

dit besluit aangeduide boete wordt opgelegd aan [   ], directeur van het bedrijf ID2001. 

1.2 Aanleiding voor het opleggen van de boete vormen de overtredingen zoals vastgesteld in het 

rapport  van een toezichthoudend ambtenaar van het college van 6 februari 2007 met kenmerk 

243.2006.007 (hierna: het boeterapport). In het boeterapport wordt vastgesteld dat voornoemde [   

] meerdere malen het zogenoemde spamverbod zoals neergelegd in artikel 11.7, eerste lid, en 

derde lid, van de Tw, heeft overtreden. 

1.3 De overtredingen houden het volgende in: de heer [   ] heeft elektronische berichten (meer 

specifiek: e-mailberichten) verzonden of doen verzenden aan abonnees die als natuurlijke 

persoon een overeenkomst hebben met aanbieders van openbare elektronische 

communicatiediensten voor het gebruik van een e-mailadres. Deze e-mailberichten zijn 

verzonden met commerciële doeleinden, zonder dat de desbetreffende abonnee daarvoor 

voorafgaand toestemming heeft verleend. Bovendien heeft [   ] niet zijn ware identiteit in de e-

mailberichten vermeld. 

1.4 Het rapport is op 15 februari 2007 per aangetekende post (met bevestiging van ontvangst) aan 

de advocaat van [   ], toegezonden.
1
 Namens [   ] heeft gemachtigde bij brief van 22 maart 2007 

aangegeven dat hij geen gebruik zou maken van de mogelijkheid om zijn zienswijze op het 

rapport mondeling naar voren te brengen. Gemachtigde heeft namens [   ] in dezelfde brief zijn 

zienswijze ten aanzien van het rapport naar voren gebracht. 

1.5 Na een samenvatting van het rapport (paragraaf 2), de weergave van de feiten (paragraaf 3), de 

conclusies van het rapport (paragraaf 4) en een samenvatting van de zienswijzen van [   ] 

(paragraaf 5), wordt het juridisch kader gegeven (paragraaf 6). Vervolgens komen de kwalificatie 

van de feiten als overtredingen (paragraaf 7) en de hoogte van de boete (paragraaf 8) aan de 

orde. Op basis van het voorgaande besluit het college tot oplegging van een boete (paragraaf 9). 
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2 Het boeterapport

Verloop van het onderzoek

2.1 Het college is zijn onderzoek gestart naar aanleiding van klachten over ongevraagde 

commerciële berichten voor de diensten van ID2001 die over de periode van 20 september tot en 

met 26 oktober 2004 via de website www.spamklacht.nl zijn ingediend. Dit onderzoek heeft geleid 

tot het geven van een waarschuwing aan [   ] op 3 november 2004 wegens overtreding van artikel 

11.7 van de Tw. Na het geven van deze waarschuwing bleef het college klachten ontvangen via 

voornoemde website over ongevraagde commerciële berichten voor de producten van ID2001. 

Het college heeft naar aanleiding van deze klachten opnieuw een onderzoek gestart. Ten 

behoeve van dit onderzoek heeft het college informatie vergaard, onder meer door bij derden 

informatie op te vragen op grond van zijn bevoegdheid van artikel 18.7, eerste lid van de Tw. 

Verder hebben medewerkers van het college op 26 april 2006 een gesprek gevoerd met een 

voormalig zakenpartner van [   ]. Dit gesprek heeft geen informatie opgeleverd die is betrokken bij 

de totstandkoming van dit boeterapport. 

2.2 Bovendien hebben medewerkers van het college een onderzoek uitgevoerd op gegevensdragers 

van [   ] op basis van hun bevoegdheden op grond van art. 5:16, 5:17 en 5:19 van de Awb. 

Tevens heeft het college 18 april 2006 een gesprek gevoerd met [   ]. Op basis van de aldus 

verkregen informatie heeft de toezichthoudend ambtenaar zijn rapport opgesteld en daarin zijn 

conclusies vastgelegd. Tijdens het opstellen van het rapport is [   ] in de gelegenheid gesteld om 

de bevindingen van het onderzoek te weerleggen. [   ] heeft van die gelegenheid geen gebruik 

gemaakt. 

Conclusies van het rapport 

2.3 In het rapport verklaart de toezichthoudend ambtenaar dat hij bewezen acht dat [   ] in de periode 

van 20 september 2004 tot 26 oktober 2004 ongevraagde commerciële berichten aan abonnees 

heeft verzonden zonder van hen daaraan voorafgaand toestemming te hebben gekregen en 

zonder de ontvangers van deze berichten daadwerkelijk de gelegenheid te bieden om dergelijke 

communicatie te beëindigen. 

2.4 In de daaropvolgende periode vanaf 26 oktober 2004 tot en met december 2006 zijn opnieuw 

ongevraagde commerciële berichten verzonden waarin de dienstverlening van ID2001 wordt 

aangeprezen. De toezichthoudend ambtenaar concludeert dat [   ] ook voor deze berichten 

aangemerkt moet worden als de verzender. Deze berichten zijn verzonden zonder vermelding 

van de werkelijke identiteit van de afzender en zonder de ontvangers van die berichten 

daadwerkelijk de gelegenheid te bieden om dergelijke communicatie te beëindigen. De 

toezichthoudend ambtenaar acht bovendien bewezen dat [   ] in deze gevallen de berichten heeft 

verzonden door in te loggen op draadloze netwerken van nietsvermoedende gebruikers en hun 

IP-adres te gebruiken bij de verzending van deze e-mails.  



Boetebesluit 

Openbaar

3

2.5 De toezichthoudend ambtenaar concludeert dat ID2001 door zo te handelen artikel 11.7, eerste 

lid, van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) en artikel 11.7, derde lid, sub a en b, van de Tw 

heeft overtreden.  

3 Feiten 

3.1 De volgende in het rapport vastgestelde feiten zijn door [   ] en diens gemachtigde in hun 

zienswijzen niet weersproken en worden als vaststaand beschouwd. 

3.2 ID2001 is een onderneming die personeel aanbiedt voor tijdelijke werkzaamheden en tegen lage 

loonkosten. ID2001 maakt reclame voor zijn activiteiten door emailberichten te versturen. [   ] is 

grondlegger en directeur van ID2001. [   ] maakt gebruik van medewerkers die in deeltijd en op 

freelancebasis werkzaamheden voor ID2001 verrichten. 

3.3 De toezichthoudend ambtenaar heeft vastgesteld dat in de periode van 20 september 2004 tot en 

met 26 oktober 2004 e-mailberichten voor reclamedoeleinden zijn verzonden namens het bedrijf 

ID2001. Voor de verzending van deze berichten heeft het college aan [   ] als directeur van 

ID2001 op 3 november 2004 een waarschuwing opgelegd. 

3.4 Op basis van hernieuwd onderzoek heeft de toezichthoudend ambtenaar vastgesteld dat in de 

periode na 26 oktober 2004 grote aantallen berichten zijn verzonden waarin de dienstverlening 

van ID2001 wordt aangeprezen. Als afzender van die berichten wordt “het Studentencollectief” 

vermeld, ook aangeduid als Studenten Collectief Nederland of Studenten Collectief Europa 

afgekort tot SCN respectievelijk SCE (hierna: het Studentencollectief). Het college heeft het 

bestaan van het Studentencollectief niet kunnen vaststellen. Het college heeft daarentegen 

vastgesteld dat sinds februari 2006 de handelsnaam “Studentencollectief” wordt gebruikt door de 

firma To Concept B.V. Onderzoek van het college heeft aangetoond dat het bedrijf To Concept 

B.V en de mensen achter dat bedrijf geen enkel verband hebben met het Studentencollectief als 

voornoemde afzender van de berichten die aanleiding hebben gegeven tot klachten bij het 

college.  

3.5 Zoals vermeld in het boeterapport heeft de toezichthoudend ambtenaar vastgesteld dat 

voornoemde berichten zijn verzonden aan natuurlijke personen, die als abonnee in de zin van de 

Telecommunicatiewet hun mailadres voor privédoeleinden gebruiken en geen toestemming 

vooraf hebben gegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten voor reclamedoeleinden. 

Tevens heeft de toezichthoudend ambtenaar op basis van de klachten vastgesteld, dat de in de 

berichten opgenomen afmeldadressen of uitschrijflinks niet werkten. 

3.6 Voornoemde ambtenaar heeft tevens vastgesteld dat deze berichten afkomstig zijn van 

verschillende, veelal Nederlandse, IP- adressen via meerdere aanbieders. Het college heeft op 

basis van informatie van deze aanbieders of Internet Service Providers (hierna: ISP’s) bovendien 

vastgesteld dat het versturen van deze berichten heeft plaatsgevonden door in te loggen op 

(slecht beveiligde) draadloze netwerken en door vervolgens via de IP-adressen van de 

gebruikers van die netwerken de berichten te versturen. De betreffende ISP’s hebben verder 
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aangegeven dat zij een aantal van hun klanten, naar later bleek, ten onrechte afgesloten wegens 

het versturen van de in randnummer 3.4 aangeduide spamberichten. 

3.7 De toezichthoudend ambtenaar heeft de laptop van [   ] op digitaal forensische wijze onderzocht 

en vastgesteld dat deze laptop is uitgerust met een draadloze netwerkkaart. Verder heeft hij op 

deze laptop een email aangetroffen waarbij de website www.wardrive.com wordt aangeprezen, 

met behulp van welke site onbeveiligde draadloze netwerken kunnen worden gevonden. 

Bovendien heeft de betreffende ambtenaar vastgesteld dat deze website daadwerkelijk is 

benaderd via de laptop van [   ].  

3.8 Daarnaast is op de laptop van de heer [   ] een aantal emailprogramma’s (waaronder het 

mailpogramma e-Campaign) aangetroffen, waarmee op grote schaal (anoniem) mails kunnen 

worden verstuurd, waarbij de toezichthoudend ambtenaar tevens heeft vastgesteld dat deze 

programma’s in 2006 voor het laatst zijn gebruikt. Ook heeft de toezichthoudend ambtenaar 

vastgesteld dat bij het gebruik van die programma’s als afzenders de namen worden genoemd 

van medewerkers van het Studentencollectief en tevens dat de tekst van de verzonden berichten 

de letterlijke opzet en teksten bevat van berichten die zijn verzonden in de periode eind augustus 

2005 en september 2005. Deze berichten hebben aanleiding gegegeven tot de klachten als 

bedoeld in randnummer 2.1. 

3.9 De toezichthoudend ambtenaar heeft op de laptop van [   ] een mailwisseling aangetroffen tussen 

[   ] en een medewerker van het softwarebedrijf LmhSoft, de aanbieder van het in randnummer 

3.8 genoemde mailprogramma e-Campaign. Op basis van deze mailwisseling is vast komen te 

staan dat [   ] een licentie heeft voor het uitsluitende gebruik van dit programma door één 

gebruiker. Bovendien staat vast dat het mailprogramma via deze licentie naast [   ] is gebruikt 

door een andere gebruiker, namelijk SCE.org. In een andere emailwisseling met een medewerker 

van LmhSoft vraagt [   ] of bij het gebruik van het emailprogramma E-Campaign unieke 

kenmerken aan de verzonden berichten worden toegevoegd op basis waarvan autoriteiten (via 

LmhSoft) de identiteit van de opsteller of verzender van het bericht kunnen achterhalen.  

3.10 De toezichthoudend ambtenaar heeft op de laptop van de heer [   ] tevens informatie 

aangetroffen, waaruit blijkt dat via deze laptop mailwisselingen hebben plaatsgevonden waarbij 

de deelnemers aan deze mailwisselingen teksten voor emailberichten hebben opgesteld en 

geredigeerd. In deze teksten wordt als afzender (een medewerker van) het Studentencollectief 

vermeld. Dezelfde teksten zijn aangetroffen in berichten waarin de producten van ID2001 worden 

aangeprezen met als afzender het Studentencollectief. 

3.11 Verder heeft de toezichthoudend ambtenaar informatie op de laptop aangetroffen, waaruit blijkt 

dat met deze laptop een gebruiker met de gebruikersnaam “[   ]” verschillende websites heeft 

bezocht, waaronder de site van de zoekmachine Google voor een zoekopdracht om anoniem 

mail te kunnen versturen. Daarnaast zijn onder dezelfde gebruikersnaam met deze laptop 

websites bezocht van aanbieders van mailprogramma’s, zoals die zijn aangetroffen op de laptop 

van de heer [   ] en hiervoor beschreven in randnummer 3.8. 
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3.12 De toezichthoudend ambtenaar heeft vastgesteld dat de heer [   ] in de periode rond 20 april 2006 

voor de verzending van emailberichten van exact hetzelfde IP-adres gebruik heeft gemaakt als 

waarvan gebruik is gemaakt bij de verzending van een mailbericht met als afzender een 

medewerker van het Studentencollectief. Dit laatste feit heeft gemachtigde in zijn schriftelijke 

zienswijze betwist zonder dat hij voor de betwisting enige onderbouwing of bewijzen heeft 

aangedragen. 

4 Zienswijzen van ID 2001 

4.1 [   ] heeft afgezien van de mogelijkheid zijn zienswijzen mondeling naar voren te brengen. Hij 

heeft via zijn gemachtigde Goossens zijn zienswijzen schriftelijk ingediend bij brief van 22 maart 

2007. Naar aanleiding van deze zienswijzen heeft het college eerder een gespreksverslag aan 

gemachtigde gezonden en hem nader geïnformeerd over hetgeen door één van de 

toezichthoudend ambtenaren tijdens het gesprek op 18 april 2006 met [   ] is meegedeeld.
2

4.2 Gemachtigde stelt in de zienswijzen dat bewijs zou ontbreken voor het feit dat ID2001 of [   ] als 

verzender aangemerkt kan worden voor de verzending van berichten in de periode vóór 26 

oktober 2004, voor welke verzending het college aan haar een waarschuwing heeft opgelegd. 

Meer specifiek stelt gemachtigde dat niet is komen vast te staan dat mailberichten in de periode 

voor 26 oktober 2004 door een werkneemster van ID2001 zijn verzonden. 

4.3 Gemachtigde stelt dat ID2001 geen betrokkenheid zou hebben bij het Studentencollectief en dat 

ID2001 geen belang zou hebben gehad bij de verzending van de berichten door het 

Studentencollectief. Daarnaast zou een mail, waarin [   ] een medewerkster vraagt om de leads 

van studenten op te volgen, betrekking hebben op leads van het Bol concept. De teksten die zijn 

aangetroffen op de laptop van [   ] zouden onder andere zijn gebruikt voor een mailing per post, 

aldus gemachtigde. Een voorbeeld van die mailing is bij de schriftelijke zienswijze bijgevoegd. 

4.4 Gemachtigde geeft verschillende malen in de zienswijzen aan dat derden onbevoegd gebruik 

zouden hebben gemaakt van de laptop van [   ] of diens laptop zouden hebben gehackt. Dit 

onbevoegd gebruik zou onder meer het bezoek verklaren aan de website www.wardrive.com.

Tevens zou het gebruik van de licentie van [   ] voor het programma e-Campaign door een 

andere gebruiker naast [   ] zijn oorzaak vinden in dat onbevoegd gebruik van de laptop van [   ]. 

Ten bewijze van deze stelling heeft gemachtigde een mailwisseling met een medewerker van het 

bedrijf LmhSoft overlegd. Van het onbevoegd gebruik van zijn laptop zou [   ] aangifte hebben 

gedaan bij de politie van zijn  woonplaats. 

5 Wettelijk kader 

Ten aanzien van de overtreding 

5.1 Artikel 11.7, eerste lid, Tw bepaalt dat het gebruik van automatische oproepsystemen zonder 

menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten  voor het overbrengen van 
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ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees 

uitsluitend is toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee 

daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend. 

5.2 Artikel 11.7, derde lid, Tw bepaalt dat bij het gebruik van elektronische berichten voor de in het 

eerste lid genoemde doeleinden te allen tijde de volgende gegevens dienen te worden vermeld: 

a. de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht,  

en 

b. een geldig postadres of nummer  waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van 

dergelijke communicatie kan richten. 

5.3 Artikel 11.8 Tw bepaalt dat de toepassing van artikel 11.7 Tw beperkt is tot abonnees die 

natuurlijke personen zijn. 

5.4 Artikel 11.1, aanhef en onder e, Tw bepaalt dat onder communicatie wordt verstaan: informatie 

die wordt uitgewisseld of overgebracht tussen een eindig aantal partijen door middel van een 

openbare elektronische communicatiedienst; dit omvat niet de informatie die via een 

omroepdienst over een elektronisch communicatienetwerk wordt overgebracht, behalve wanneer 

de informatie kan worden gerelateerd aan de identificeerbare abonnee of gebruiker die de 

informatie ontvangt. 

5.5 Artikel 11.1, aanhef en onder i, Tw bepaalt dat onder elektronisch bericht wordt verstaan:  tekst-, 

spraak-, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar elektronisch communicatienetwerk wordt 

verzonden en in het netwerk of in de randapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen 

tot het door de ontvanger wordt opgehaald. 

5.6 Uit de Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Telecommunicatiewet  blijkt 

dat het begrip “verzender” niet alleen degene die op de verzendknop drukt (de feitelijke 

verzender) omvat, maar ook “degene waarvan het bericht afkomstig is” (de materiële verzender).
3

Ten aanzien van de bevoegdheid 

5.7 Op grond van artikel 15.1, derde lid, Tw zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij 

of krachtens de Telecommunicatiewet belast de bij besluit van het college aangewezen 

ambtenaren. 

5.8 Artikel 15.8, eerste lid, Tw bepaalt dat wanneer een toezichthoudend ambtenaar vaststelt dat een 

overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet is begaan, hij daarvan 

een rapport opmaakt. 

5.9 Artikel 15.4, vierde lid, Tw bepaalt dat het college ingeval van overtreding van de bij of krachtens 

de in artikel 15.1, derde lid, Tw, bedoelde voorschriften, waaronder overtreding van artikel 11.7 
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Tw, de overtreder een boete kan opleggen van ten hoogste € 450.000,-. 

5.10 Artikel 15.4, vijfde lid, Tw bepaalt dat de hoogte van de boete in ieder geval wordt afgestemd op 

de ernst en de duur van de overtreding, alsmede op de mate waarin de overtreder daarvan een 

verwijt kan worden gemaakt. 

5.11 Op 2 augustus 2005 zijn de herziene Boetebeleidsregels OPTA (hierna: Boetebeleidsregels) in 

werking getreden.
4
 Met het oog op een transparante toepassing van zijn in artikel 15.4 van de Tw 

neergelegde bevoegdheid, heeft het college deze beleidsregels vastgesteld.  Met de 

Boetebeleidsregels geeft het college invulling aan zijn beleidsvrijheid ten aanzien van het 

vaststellen van de hoogte van boetes ingevolge artikel 15.4 van de Tw. Tevens verschaft het 

college met de Boetebeleidsregels inzicht in de factoren die hij meeweegt bij het bepalen van de 

hoogte van de boete. Als bijlage bij deze Boetebeleidsregels is het Boetebeleid en 

handhavingsbeleid spam vastgesteld. Met dit document verschaft het college inzicht in de criteria 

op basis waarvan hij overgaat tot het treffen van handhavende maatregelen wanneer het gaat om 

overtredingen van het spamverbod. 

6 Kwalificatie van de feiten 

Ten aanzien van de periode voor 26 oktober 2004 

6.1 Vast staat dat het college op 3 november 2004 een waarschuwing heeft opgelegd aan [   ] voor 

overtreding van artikel 11.7 van de Tw. In de zienswijze geeft de gemachtigde aan dat niet vast 

staat dat ID2001 als verzender kan worden beschouwd van de berichten, welke verzending 

voornoemde overtreding opleverde. 

6.2 Als verzender van de berichten, die aanleiding hebben gegeven tot de klachten in voornoemde 

periode zijn zowel [   ] als directeur van ID2001 als een medewerker van ID2001, [   ] aangemerkt. 

Om die reden heeft het college zowel aan [   ] als aan [   ] een waarschuwing gegeven voor 

overtreding van artikel 11.7 van de Tw. De waarschuwing die aan het opgegeven adres van [   ] is 

echter teruggezonden naar het college, onder vermelding van “geadresseerde onbekend op 

aangegeven adres”. Desgevraagd heeft [   ] geen nadere gegevens kunnen overleggen over de 

huidige verblijfplaats van [   ]. Ook overigens heeft [   ] geen gegevens of informatie kunnen 

overleggen waarmee hij het bestaan van [   ] aannemelijk heeft gemaakt. Het college heeft op 

grond van het voorgaande aanleiding om te twijfelen aan het bestaan van voornoemde [   ]. 

6.3 Het college merkt verder op dat niet aannemelijk is geworden dat een andere werknemer van 

ID2001 dan eerder genoemde [   ] betrokkenheid heeft gehad bij de verzending van de berichten. 

Zoals hiervoor (in randnummer 6.2) is vermeld, heeft het college reden om te twijfelen aan het 

bestaan van voornoemde [   ]. Het college is van mening dat [   ], als directeur van ID 2001 in 

persoon verantwoordelijk moet worden gehouden voor de verzending van berichten die door of 

namens ID2001 in deze periode zijn verzonden. Het college acht bovendien voldoende 

aannemelijk dat [   ] zélf de feitelijk verzender is van deze berichten. 
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6.4 De vraag of [   ] werkelijk bestaat (en of zij is aan te merken als feitelijk verzender) doet niets af 

aan de feiten en de waardering van die feiten die aanleiding hebben gegeven tot het opleggen 

van de waarschuwing aan [   ]. Het college blijft van mening dat de berichten in deze periode in 

ieder geval namens [   ] als directeur van ID2001 zijn verzonden. Het opleggen van de 

waarschuwing aan [   ] in persoon blijft daarmee gerechtvaardigd. 

6.5 Nu het feitencomplex en de waardering daarvan die de grondslag vormen voor het opleggen van 

de waarschuwing aan [   ] ongewijzigd zijn gebleven, blijven de waarschuwing en het effect ervan 

onverkort bestaan. 

Ten aanzien van de periode na 26 oktober 2004 

6.6 Zoals het college hiervoor onder randnummer 3.4 heeft aangegeven is onweersproken komen 

vast te staan dat na 26 oktober grote aantallen berichten zijn verzonden voor commerciële 

doeleinden, in welke berichten reclame wordt gemaakt voor de dienstverlening van ID2001. Deze 

berichten hebben aanleiding gegeven tot klachten bij het college. Zoals het college in 

randnummer 3.5 heeft vermeld, zijn deze berichten verzonden aan natuurlijke personen. Vast 

staat tevens dat deze natuurlijke personen hebben verklaard voorafgaand geen toestemming te 

hebben verleend voor de ontvangst van deze berichten. De verzending van deze berichten 

kwalificeert het college als een overtreding van artikel 11.7, eerste lid, van de Tw. 

6.7 In randnummer 3.5 heeft het college vermeld dat vast is komen te staan dat de afmeldadressen 

en de uitschrijflinks niet het beoogde effect hadden, namelijk dat de ontvangers van de 

ongewenste berichten verschoond zouden blijven van verdere ongewenste berichten. De 

betreffende uitschrijflinks bleken niet te werken. Ook bleven kregen ontvangers van berichten, 

ondanks dat zij zich hadden afgemeld via deze berichten, daarna nog berichten met 

aanprijzingen voor de dienstverlening van ID2001. Het aldus niet daadwerkelijk aanbieden van 

een mogelijkheid om de ongewenste communicatie te beëindigen merkt het college aan als een 

overtreding van artikel 11.7, derde lid, onder b, van de Tw. 

Identiteit verzender 

6.8 Vast is komen te staan dat de verzending van de berichten die aanleiding hebben gegeven tot de 

klachten zijn te kwalificeren als een overtreding van artikel 11.7, eerste lid. Tevens staat vast dat 

deze e-mailberichten niet voldoen aan hetgeen artikel 11.7, derde lid onder a en b van de Tw 

verplicht stellen voor dergelijke berichten. Het college zal in het navolgende ingaan op de vraag 

wie hij als (feitelijk) verzender van deze e-mailberichten aanmerkt. 

6.9 Als afzender van deze berichten staat het Studentencollectief vermeld. Op basis van het bewijs 

zoals dat in het boeterapport is weergegeven, is het college van mening dat [   ] feitelijk de 

verzender is van deze berichten. Het college komt tot deze conclusie op grond van het 

navolgende. 

6.10 Het college heeft het bestaan van het Studentencollectief dat als afzender is vermeld van de 
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berichten die aanleiding hebben gegeven tot de klachten niet kunnen vaststellen. Zoals hiervoor 

onder randnummer 3.4 is weergegeven heeft college vastgesteld dat het bedrijf To Concept, dat 

sinds februari 2006 de handelsnaam “Studentencollectief” heeft vastgelegd en haar medewerkers 

niet betrokken waren of daarna zijn geweest bij de verzonden berichten. Ook [   ] heeft het 

bestaan van het Studentencollectief niet aannemelijk kunnen maken. Zoals hiervoor onder 

randnummer 3.10 beschreven, zijn op de laptop van [   ] teksten en berichten aangetroffen op 

grond waarvan het college bewezen acht dat [   ] in ieder geval zelf actief betrokken is geweest bij 

het opstellen van berichten, die uit naam van het Studentencollectief zijn verzonden. Uit de 

aangetroffen mailberichten, ondertekend door [   ], blijkt dat hij met een andere persoon overleg 

heeft gevoerd over de redactie van te verzenden mailberichten. 

6.11 Het college heeft op de laptop van de [   ] programma’s aangetroffen, waarmee op grote schaal 

(anoniem) elektronisch berichten kunnen worden verzonden. Verder heeft het college via digitaal 

forensisch onderzoek vastgesteld dat deze programma’s daadwerkelijk zijn gebruikt voor de 

verzending van berichten waarin de diensten van ID2001 worden aangeprezen. Ten slotte acht 

het college bewezen, dat de gebruiker van deze laptop, [   ], zich door met deze laptop op het 

internet te zoeken kennis eigen heeft gemaakt over het op grote schaal anoniem verzenden van 

elektronische berichten. 

6.12 Het college heeft, ook een half jaar na het eerste onderzoek van de laptop, de betreffende laptop 

opnieuw onderzocht op mogelijke virussen of andere vormen van software, waaruit mogelijk 

onbevoegd gebruik van de betreffende laptop zou kunnen blijken. Het college heeft daarvoor 

geen bewijs aangetroffen. Bovendien heeft gemachtigde aangegeven dat [   ] melding zou 

hebben gedaan van dat vermeende misbruik van zijn laptop en zou [   ] daarvan zelfs aangifte 

hebben gedaan. Gemachtigde noch [   ] hebben zowel het vermeende misbruik van de laptop als 

het bestaan van voornoemde aangifte echter aannemelijk gemaakt.  

6.13 Zoals het college hiervoor onder randnummer 3.8 heeft vermeld zijn op de laptop van [   ] 

mailberichten aangetroffen die met behulp van het programma e-Campaign zijn verzonden uit 

naam van het Studentencollectief. Voor het gebruik van het programma e-Campaign was door de 

aanbieder van dat programma, LmhSoft, aan [   ] een unieke gebruikslicentie toegekend. Het feit 

dat die unieke aan [   ] toegekende gebruikslicentie is ingezet voor de verzending van berichten, 

vormt een bewijs van zijn betrokkenheid bij de verzending van voornoemde berichten. 

6.14 Tevens heeft het college vastgesteld dat [   ] bij de verzending van zijn mailberichten in de 

periode april 2006 gebruik heeft gemaakt van hetzelfde IP-adres als waarvan een bericht is 

verzonden door een deelnemer van het Studentencollectief. Zoals het college in randnummer 

6.12 heeft vastgesteld, acht hij misbruik van de laptop van [   ] onaannemelijk. Het college acht de 

stelling, als zouden aangetroffen teksten en verzonden berichten het gevolg zijn van mogelijk 

misbruik van de laptop van [   ], niet aannemelijk. Op grond van het voorgaande acht het college 

aannemelijk dat [   ] via deze laptop de betreffende berichten heeft verzonden, waarbij hij het 

Studentencollectief als afzender heeft vermeld. 
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6.15 De door gemachtigde meegezonden mailwisseling tussen de aanbieder van het programma e-

Campaign (LmhSoft) en [   ] is niet compleet. Daarin ontbreekt namelijk het deel, waarin [   ] 

vraagt naar de mate waarin autoriteiten op basis van de gebruikslicentie kunnen nagaan wie de 

eigenlijke verzender is van de berichten. Het college leidt hieruit de intentie van [   ] af om bij 

verzending van berichten zijn werkelijke identiteit te verhullen. 

6.16 Gemachtigde heeft verder aangevoerd, dat de aangetroffen teksten door [   ] onder andere 

zouden zijn gebruikt voor een mailing per post. Gemachtigde heeft een voorbeeld van deze 

mailing bij zijn zienswijzen bijgevoegd. Allereerst stelt het college vast, dat de omstandigheid dat 

een tekst is gebruikt voor een mailing per post er niet aan in de weg staat dat dezelfde tekst ook 

wordt gebruikt voor het verzenden van elektronische berichten. Verder is het meegestuurde 

exemplaar niet gedateerd: een bewijs dat deze mailing daadwerkelijk in de periode tot december 

2006 is verzonden vormt dit niet. Wel is ook deze mailing ondertekend door het 

Studentencollectief. Het college ziet hierin een extra bevestiging van zijn conclusie zoals die hij 

hiervoor onder randnummer 6.13 heeft getrokken, namelijk dat [   ] berichten heeft verzonden 

waarbij hij als afzender het Studentencollectief heeft vermeld. 

[   ] heeft profijt gehad van verzending berichten 

6.17 De toezichthoudend ambtenaar heeft vastgesteld dat [   ] de beschikking had over de reacties op 

de elektronische berichten die uit naam van het Studentencollectief waren verzonden. [   ] had 

toegang tot de mailaccounts waarin reacties op de berichten binnenkwamen, zoals hij zelf heeft 

verklaard. Vervolgens heeft [   ] diegenen die in voornoemde reacties aangaven geïnteresseerd 

te zijn in de dienstverlening van ID2001 daadwerkelijk benaderd of opdracht gegeven deze 

geïnteresseerden te benaderen. Dit blijkt uit zijn verklaringen en tevens blijkt dat uit een op zijn 

laptop aangetroffen mailbericht. In dat aangetroffen e-mailbericht vraagt [   ] de “leads” (reacties) 

op de verzonden berichten op te volgen. Gemachtigde ontkent dat [   ] gebruik zou hebben 

gemaakt van deze reacties door te stellen dat  [   ] in dit bericht niet spreekt van het opvolgen van 

de “leads” van studenten, maar het zou gaan om “leads” op het Bol-concept. Het college stelt 

vast dat het onderwerp van het mailbericht waarin [   ] vraagt om deze “leads” op te volgen luidt: 

“Opvolging studenten leads”. Het college beschouwt een onderwerp van een mailbericht als 

onderdeel van dat bericht, waarmee is komen vast te staan dat [   ] de berichten van het 

Studentencollectief en de daaropvolgende “leads” heeft gebruikt. 

6.18 Op grond van het voorgaande stelt het college vast dat [   ] daadwerkelijk heeft geprofiteerd van 

verzending van elektronische berichten waarvan als afzender het Studentencollectief stond 

vermeld. 

Gehanteerde methode bij verzending 

6.19 De laptop van de heer [   ] was uitgerust met een draadloze netwerkkaart. Of deze netwerkkaart 

wel of niet bewust in de laptop is geplaatst, doet niet ter zake. Vast staat dat [   ] over de fysieke 

middelen beschikte om via draadloze netwerken berichten te verzenden. Tevens staat vast dat [   

] als gebruiker met zijn laptop informatie heeft vergaard waarmee hij een overzicht kreeg van 

onbeveiligde netwerken van consumenten en bedrijven. Ten slotte staat vast dat mailberichten 
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met het Studentencollectief als afzender zijn verzonden via IP adressen van klanten van diverse 

providers. Verschillende van deze providers hebben verklaard dat in die gevallen is ingebroken 

op de draadloze netwerken van deze klanten. Aangezien vast staat dat [   ] de berichten met als 

afzender het Studentencollectief feitelijk zelf heeft verzonden, acht het college tevens bewezen 

dat [   ] bij de verzending gebruik van heeft gemaakt van IP-adressen van nietsvermoedende 

gebruikers door in te loggen op hun draadloze netwerken. 

De verantwoordelijkheid van [   ] als directeur van ID2001 

6.20 Zoals het college hiervoor onder randnummer 6.2 en 6.3 heeft aangegeven, is niet aannemelijk 

geworden dat naast [   ] andere werknemers van ID2001 betrokken zijn geweest bij de 

verzending van berichten. [   ] is oprichter en directeur van ID2001, tevens besliste hij over de 

wijze waarop de dienstverlening van ID2001 onder de aandacht moest worden gebracht. [   ] is 

de enige persoon geweest die binnen ID2001 feitelijk betrokken is geweest bij het opstellen, 

redigeren en verzenden van de berichten. [   ] heeft daarbij gekozen voor het verzenden van 

berichten, zonder daarin zijn werkelijke identiteit te vermelden. Tevens heeft [   ] gekozen voor de 

verzending van berichten via netwerken  en IP-adressen van anderen.  

Conclusie 

6.21 Op grond van het voorgaande acht het college bewezen dat [   ] feitelijk zelf de berichten heeft 

verzonden waarin het Studentencollectief als afzender staat vermeld. 

7 Boete

Boetebeleid OPTA 

7.1 Bij de vaststelling van de hoogte van de boete houdt het college overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 15.4, vijfde lid, Tw in ieder geval rekening met de ernst en de duur van de overtreding 

alsmede met de verwijtbaarheid van de overtreder. Blijkens de parlementaire geschiedenis van 

de Telecommunicatiewet kunnen afhankelijk van het geval ook andere factoren een rol spelen, 

zoals mogelijke recidive, de bereidheid van de betrokken ondernemers om mee te werken aan 

het beëindigen van de overtreding, het behaalde voordeel, en dergelijke. Bij iedere 

boetebeschikking moet worden afgewogen hoe hoog de boete in dat concrete geval moet zijn. 

7.2 De hoogte van de boete dient, behalve te worden afgestemd op de concrete omstandigheden 

van het geval (“maatwerk”) , ook bij te dragen aan een doeltreffende toepassing van de 

Telecommunicatiewet. Als algemene maatstaf daarbij geldt dat de hoogte van de boete in ieder 

geval zodanig dient te zijn dat deze de overtreder(s) weerhoudt van nieuwe overtredingen 

(speciale preventie) en ook in algemene termen een afschrikkende werking heeft (generale 

preventie). 

7.3 Voornoemde afstemming op de economische context en de concrete omstandigheden van het 

geval waarbinnen de overtreding heeft plaatsgevonden loopt overeenkomstig de 

Boetebeleidsregels langs de volgende lijn. 

7.4 De ernst van de overtreding wordt bepaald door eerst de zwaarte van de overtreding in abstracto 
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te bepalen en daarna deze te bezien in het licht van de omgevingsfactoren (de economische 

context alsmede de bijzondere omstandigheden van het geval). Het resultaat van deze afweging 

bepaalt de definitieve kwalificatie van de overtreding: zeer ernstig, ernstig of minder ernstig. Het 

hoeft dus niet per se zo te zijn dat een overtreding die aanvankelijk als zwaar wordt aangemerkt 

(geabstraheerd van omgevingsfactoren) uiteindelijk ook de kwalificatie ernstig krijgt. Afhankelijk 

van die omgevingsfactoren kan dat ook de naast hogere (zeer ernstig) of lagere (minder ernstig) 

kwalificatie zijn. 

7.5 Aan elke kwalificatie is voorts een boetecategorie met een maximum boete verbonden. Binnen de 

bandbreedte per boetecategorie dient met inachtneming van de duur van de overtreding en de 

verwijtbaarheid van de overtreder de hoogte van de boete te worden vastgesteld. Hierdoor kan 

de boete worden gedifferentieerd naar gelang de ernst van de overtreding. Ter bepaling van de 

uiteindelijke hoogte van de boete kunnen nog boeteverhogende en/of boeteverlagende 

omstandigheden in aanmerking worden genomen. Het college stelt de boete vast conform de 

Boetebeleidsregels met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

De ernst van de overtredingen  

a) Zwaarte van de overtredingen 

7.6 Bij het bepalen van de zwaarte van de overtredingen neemt het college de doelstellingen van de 

Telecommunicatiewet , te weten het bevorderen van concurrentie, de ontwikkeling van een 

interne markt en het bevorderen van de belangen van eindgebruikers, als uitgangspunt. Aan de 

hand van deze doelstellingen deelt het college in de Boetebeleidsregels de mogelijke 

overtredingen in abstracto in drie types in: zeer zware, zware en minder zware overtredingen.  

Wat betreft overtreding van het spamverbod overweegt het college in dit verband het volgende. 

7.7 Ongevraagde communicatie (spam) door middel van elektronische berichten (waaronder vooral 

e-mail en in minder mate SMS en MMS) ten behoeve van commerciële, ideële dan wel 

charitatieve doeleinden is een groot en sterk groeiend internationaal maatschappelijk probleem.  

Dat blijkt onder meer uit het volgende: 

- Wereldwijd wordt het aandeel van spam in het totale e-mailberichtenverkeer geschat op 

70%. Dat betekent dat tot 70% van alle capaciteit voor het verkeer van e-mailberichten 

(servers, kabels, etc.) moet worden ingezet voor spam. Dat dient als een enorm (technisch 

en financieel) verlies te worden aangemerkt; 

- Ter bestrijding van spam worden enorme kosten gemaakt voor de ontwikkeling en bouw 

van filters dan wel andere preventieve maatregelen. Dat is een onnodig grote kostenpost; 

- Een belangrijk negatief neveneffect is dat door spam (eind)gebruikers hun vertrouwen in 

internet, e-mail en andere vormen van elektronische communicatie verliezen. Dit kan veel 

schade berokkenen voor de ontwikkeling van de markt; 

- Het simpelweg wegklikken of verwijderen van spam kost bij elkaar opgeteld -wereldwijd- 
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miljarden Euro’s; 

- Spam is bovendien vaak gelieerd aan, of faciliterend voor, andere vormen van 

ongeoorloofde handelspraktijken (zoals illegale adressen- of telefoonnummerhandel en 

fraude). 

7.8 De hiervoor genoemde feitelijkheden zijn de belangrijkste redenen waarom het college spam (in 

ruime zin) bijzonder schadelijk acht. Ten algemene geldt immers dat door overtreding van het 

spamverbod de werking van elektronische communicatiemarkten en hun imago onder 

eindgebruikers worden aangetast. Daarbij komt dat de belangen van eindgebruikers ook 

daadwerkelijk worden geschaad. Het college typeert overtreding van het spamverbod dan ook 

naar haar aard als een minder zware overtreding van de Telecommunicatiewet aangezien 

daardoor de belangen van eindgebruikers worden geschaad, maar niet in die (aanzienlijke) mate 

dat deze als zware of zeer zware overtredingen kunnen worden aangemerkt. 

7.9 Vast staat, dat [   ] als verzender van de berichten zowel artikel 11.7, eerste lid van de Tw als 

artikel 11.7, derde lid, onder a en b van de Tw heeft overtreden, welke overtredingen het college 

in hun algemeenheid als minder zware overtredingen van de Tw heeft aangemerkt. 

b) Economische context en bijzondere omstandigheden van het geval  

7.10 Bij het bepalen van de ernst van de overtredingen houdt het college, naast de hiervoor 

vastgestelde zwaarte van de overtredingen, rekening met de economische context en de 

bijzondere omstandigheden waarin de overtredingen hebben plaatsgevonden. In de bijlage bij de 

beleidsregels Boetetoemeting is voor overtredingen van het spamverbod bepaald dat de ernst 

van de overtreding wordt ingevuld op basis van de volgende criteria: 

- aantallen klachten 

- herhaalde overtreding 

- meerdere overtredingen 

- bijzondere schadelijkheid van het bericht volgens eindgebruikers 

- veroorzaakte schade door het bericht volgens Internet service providers en/of 

hostingproviders 

- veroorzaakte schade door het bericht aan eindgebruikers 

- aantallen verstuurde berichten. 

De voorgaande criteria zijn echter niet cumulatief. Er hoeft niet aan alle genoemde criteria te zijn 

voldaan.  

7.11 [   ] heeft niet zijn werkelijke identiteit in de berichten vermeld maar heeft als afzender een andere 

organisatie vermeld. Verder heeft [   ] gebruik gemaakt van onbeveiligde netwerken van 

nietsvermoedende gebruikers om zijn eigen identiteit te verhullen. Kortom, [   ] heeft zich in het 

bijzonder ingespannen om zijn eigen identiteit te verhullen. De daarbij gehanteerde methode van 

verzending van berichten via draadloze netwerken kan op zichzelf als een ernstige inbreuk op de 

persoonlijke levenssfeer van betrokkenen worden beschouwd. Deze omstandigheden merkt het 
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college daarom aan als omstandigheden, die de ernst van de overtreding versterken. 

7.12 Het college heeft onder randnummer 6.17 vastgesteld dat [   ] feitelijk heeft geprofiteerd van de 

verzending van de berichten. Dit profijt is overigens niet in termen van omzet of geld aan te 

duiden. 

7.13 Verder is het college van mening dat [   ] door zijn handelswijze bijzondere schade heeft 

berokkend aan ISP’s en andere eindgebruikers. Immers, zijn handelswijze heeft ertoe geleid dat 

ISP’s moeite hebben gedaan om, naar later bleek, onschuldige eindegebruikers af te sluiten van 

hun internetverbindingen. Bovendien hebben de betreffende nietsvermoedende eindgebruikers 

door [   ]s handelswijze en de daaropvolgende reactie van ISP’s schade geleden in de vorm van 

het afgesloten zijn van hun internetverbindingen. Het college acht de onder de voorgaande 

randnummers genoemde omstandigheden aanleiding om aan [   ] een boete op te leggen. 

Conclusie 

7.14 Het college concludeert dat [   ] gedurende een langere periode meerdere leden van artikel 11.7 

van Tw heeft overtreden en dat hij deze heeft begaan na reeds eerder te zijn gewaarschuwd, dat 

[   ] bijzondere inspanningen heeft gedaan om zijn identiteit te verhullen en dat [   ]  berichten 

heeft verzonden via netwerken van nietsvermoedende eindgebruikers. Op grond van deze 

specifieke omstandigheden is volgens het college sprake van een overtreding die in de 

Boetebeleidsregels is gekwalificieerd als een minder ernstige overtreding. Op grond van de 

Boetebeleidsregels is de hoogte van de boete voor een minder ernstige overtreding maximaal 

€ 100.000,-. 

8 De vaststelling van de hoogte van de boete 

a) Duur van de overtredingen

8.1 Het college stelt vast dat [   ] in de periode september 2004 tot en met tot december 2006 

elektronische berichten met een commercieel doel heeft verzonden, zonder dat hem daarvoor 

voorafgaand door de ontvangers toestemming was verleend. De totale duur van de overtreding 

van artikel 11.7, eerste lid van de Tw (het ongevraagd verzenden van elektronische berichten 

voor een commercieel doel zonder voorafgaande toestemming) beslaat derhalve meer twee jaar. 

8.2 Gedurende de periode vanaf oktober 2004 tot en met december 2006 heeft [   ] berichten 

verzonden, waarbij hij het Studentencollectief als afzender heeft vermeld. Tevens heeft hij bij de 

verzending van berichten in die periode gebruik gemaakt van het inloggen op netwerken van 

nietsvermoedende gebruikers. De totale duur van de overtreding van artikel 11.7, derde lid van 

de Tw, onder a (het niet vermelden van de werkelijke identiteit van de afzender) beslaat 

eveneens meer dan twee jaar. In dit verband merkt het college op dat over de betreffende 

berichten 162 klachten bij het college zijn binnengekomen, hetgeen een groot aantal is in 

vergelijking met andere gevallen. In vergelijking met andere gevallen waarin het college terzake 

van overtreding van artikel 11.7 van de Tw een boete heeft opgelegd, is de duur van de 

overtreding bijzonder lang, namelijk langer dan twee jaar.   
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b) Verwijtbaarheid van de overtreder

8.3 Het spamverbod is sinds mei 2004 in de Tw opgenomen. Voorafgaand aan de inwerkingtreding 

van het spamverbod zijn de gevolgen ervan voor onder meer (potentiële) spammers uitgebreid 

voor het voetlicht gebracht. Zo is de nieuwe wetgeving belicht in brochures, in persberichten en 

dergelijke. Los daarvan worden door het Ministerie van Economische Zaken
5
 , Postbus 51

6
  en 

Consuwijzer
7
 ook concrete vragen beantwoord. OPTA heeft ook de website www.spamklacht.nl 

ingesteld, waarop veel informatie te vinden is. Tevens geeft OPTA voorlichting op congressen, 

seminars et cetera. Kortom, een ieder heeft via zeer veel verschillende kanalen de gelegenheid 

om kennis te nemen van het regime en de nodige maatregelen te treffen om aan de wettelijke 

eisen te voldoen. Daar hoort onder andere ook bij dat het college boetebesluiten publiceert op de 

website van OPTA . Het college gaat er van uit dat (toekomstige) overtreders de overtreding 

willens en wetens begaan. 

8.4 Het college stelt vast, dat aan [   ] op 3 november 2004 een waarschuwing is opgelegd voor het 

overtreden van het spamverbod van artikel 11.7 van de Tw. Desondanks heeft [   ] daarna 

opnieuw ongevraagde elektronische berichten voor commerciële doeleinden verzonden aan 

natuurlijke personen, die daarvoor geen toestemming hadden gegeven. Het college is van 

mening dat deze overtredingen aan [   ] volledig kunnen worden verweten en rekent [   ] deze 

herhaalde overtredingen zwaar aan.  

8.5 In het bijzonder rekent het college [   ] daarbij aan dat hij zijn ware identiteit niet heeft vermeld 

maar daarentegen een bijzondere inspanning heeft gepleegd om zijn ware identiteit te verhullen. 

Verder rekent het college [   ] het bijzonder zwaar aan dat hij bij de verzending gebruik heeft 

gemaakt van IP-adressen van nietsvermoedende gebruikers door in te loggen op hun netwerken. 

Het college is van mening dat naast de algemene preventieve werking van de boete in dit geval 

van de boete specifieke preventieve werking moet uitgaan waarin tot uitdrukking komt dat het 

college de door [   ] gehanteerde handelwijze als bijzonder laakbaar aanmerkt. 

c) Overige boeteverzwarende of -verlagende omstandigheden 

8.6 Het college acht geen overige boeteverzwarende of –verlagende omstandigheden anders dan 

hiervoor besproken aanwezig die betrokken moeten worden bij de vaststelling van de hoogte van 

de boete. 

d) Conclusie ten aanzien van de vaststelling van de hoogte van de boete

8.7 Op grond van al het voorgaande ziet het college aanleiding om aan [   ] een boete op te leggen 

van € 55.000,-. Op grond van hetgeen het college hiervoor onder randnummer 6.20 heeft 

betoogd legt hij deze boete aan [   ] in persoon op. Bij de vaststelling van de hoogte van deze 

boete heeft het college de lange duur van de overtreding betrokken, het feit dat [   ] ondanks een 

                                                    
5
 Zie www.minez.nl 

6
 Zie www.postbus51.nl 

7
 Onder meer bereikbaar via www.consuwijzer.nl 
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eerdere waarschuwing opnieuw artikel 11.7 van de Tw heeft overtreden, het feit dat [   ] 

bijzondere inspanning heeft verricht om zijn identiteit te verhullen en dat [   ] bij de verzending van 

berichten gebruik heeft gemaakt van netwerken van nietsvermoedende eindgebruikers. 

8.8 Het college is op grond van al het voorgaande eveneens van oordeel dat de hoogte van de boete 

voldoet aan de eis dat de nadelige gevolgen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het 

besluit te dienen doelen. 
8

                                                    
8

Zie artikel 3:4, tweede lid, van de Awb.
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9 Besluit  

Het college besluit aan [   ] een boete op te leggen van € 55.00,- ter zake van het overtreden van 

artikel 11.7, eerste lid en artikel 11.7, derde lid, onder a en b van de Tw voor het in de periode van 20 

september 2004 tot en met december 2006 verzenden van ongevraagde elektronische berichten met 

een commercieel doel zonder voorafgaande toestemming van de betreffende abonnee, waarbij in het 

bericht niet de werkelijke identiteit van de degene namens wie de communicatie is overgebracht stond 

vermeld en tevens geen geldig postadres of nummers was vermeld waaraan een ontvanger van het 

bericht een verzoek tot beëindiging van de communicatie kon richten. 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

de Voorzitter van het College 

mr. C.A. Fonteijn 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA. Het postadres is: 

Het College van de OPTA, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het 

bezwaar bevatten. 

Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat 

geschrift het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan. Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw 

bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld. De procedure kan 

daardoor worden verkort. Indien het college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw 

bezwaarschrift door het college worden behandeld. 


